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วัตถุประสงค์ ของงานวิจั ยนี้ ต้ องการศึ กษาองค์ประกอบและโครงสร้างเกี่ยวกั บงานมาตรฐาน
ยุทโธปกรณ์ของกองทัพเรือ รวมถึงหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม ที่เกี่ยวข้องกับงานมาตรฐานทางทหาร
และมาตรฐานยุทโธปกรณ์ในภาพรวมให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อทำให้ทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการ
กระบวนงาน และตัวแปรต่าง ๆ ประกอบกับการทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เป็นการตรวจสอบวิธีการ
ดำเนิ นงาน ผลผลิ ตและผลลั พธ์ที่ ได้ รวมถึ งการศึ กษาวิ เคราะห์ รายละเอี ยดต่ าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องและมี ความ
เชื่อมโยงสัมพันธ์กันทั้งในบริบทของความมั่นคงแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ สภาวะแวดล้อมและสภาวการณ์
ของโลกในปัจจุบัน โอกาสและความท้าทาย ผลกระทบที่สำคัญ แนวโน้มและแรงผลักดันต่าง ๆ ต่อบทบาทและ
ความจำเป็นในการดำเนินงานมาตรฐานยุทโธปกรณ์ของกองทัพเรือ รวมไปถึงการวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวทาง
ในการกำหนดและการดำเนิ นกิ จกรรมต่ าง ๆ ขององค์ กรในระดั บเหล่ าทั พ และระดั บกระทรวงกลาโหม
ตามโครงสร้างส่ วนราชการ และตามระเบียบข้ อบั งคับที่สำคั ญต่ าง ๆ โดยจะสามารถนำไปขยายผลต่ อยอด
ในการวิเคราะห์ เพื่ อกำหนดกลยุ ทธ์ ที่ สำคั ญในขั้ นตอนสุ ดท้ าย ซึ่ งจะทำให้ ได้ แนวทางและวิ ธีการปฏิ บั ติ
ในการบูรณาการงานมาตรฐานยุทโธปกรณ์ของกองทัพเรืออย่างละเอียด เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการ
จัดหา การกำหนดและการรับรองมาตรฐานยุทโธปกรณ์ของ ทร. ให้เป็ นรูปธรรม อันจะก่อให้ เกิ ดผลกระทบ
ด้านบวกที่เป็นประโยชน์ในระยะยาวต่อการดำเนินกิจการตามพันธกิจหน้าที่ของกองทัพเรือ อีกทั้งยังเป็นการ
ยกระดับในการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการขององค์กรให้มีความเป็นมาตรฐานยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการเพิ่มความ
เข้มแข็งให้กับกำลังอำนาจของชาติด้านการทหาร ว่าด้วยเรื่องของ “มาตรฐานยุทโธปกรณ์” สำหรับใช้เป็นกรอบ
ในการจัดหาหรือการผลิตใช้เพื่อการพึ่งพาตนเอง ที่ตรงต่อความต้องการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความ
ทันสมัย มีความเป็นมาตรฐาน มีความคุ้มค่าทั้งด้านยุทธการ และด้านการส่งกำลังบำรุง ได้อย่างแท้จริง
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Objectives of this research want to study the composition and structure of the
Royal Thai Naval Materiel Standards, Including agencies under the Ministry of Defense related to
Military standards and Materiel Standards as a whole to fully understand. To know details about
processes, procedures and variables together with the review of past performance. It's a check
on how it works Productivity and Results. The study analyzes various relevant and interrelated
details in the context of National Security, Various Strategies, Current global, Environment and
Conditions, Opportunities and Challenges, Major Impact, Various Trends and Drives for the role
and the necessity of operating the Royal Thai Naval Materiel Standards. Including a comparative
analysis of guidelines for determining and implementing various activities of the organization at
the army level and the Ministry of Defense according to government structure. And according to
various important regulations that can be used to expand the results in the analysis to determine
the final key strategy. This will result in guidelines and procedures for integrating the Royal Thai
Naval Materiel Standards in detail, to be utilized in the procurement process Determination and
certification of the Royal Thai Naval Materiel Standards to be concrete. This will cause a positive
impact that is beneficial in the long term for the operations of the Royal Thai Navy's mission. It is
also an upgrade in the operations and management of the organization to be more standardized
which increases the strength of the Nation's military power on the subject of "Materiel Standards"
for use as a frame in procurement or production for self-sufficiency that meets the needs of
efficient use modern standard. It is worthwhile both in terms of strategy and maintenance truly.

